
Askolan varhaiskasvatuksen viikon vinkit kotitouhuiluun 3.4.-9.4. 

 

Perjantai: Askarrellaan pääsiäiskortti, joko lapset yksin tai koko perhe yhdessä ja käydään viemässä se 

ulkoilmasta nauttien postilaatikkoon. Netistä löytyy paljon kivoja ideoita 😊 

Viikonloppu: Lapset mukaan kodin askareisiin. Ennen kaikkea nautitaan kiireettömästä yhdessä olosta. 

Muistellaan lasten kanssa yhdessä vanhempien lapsuutta ja mietitään mitkä asiat lapsuudesta ovat 

vanhemmille jääneet mieleen kaikista merkityksellisimpinä. Voi olla mielenkiintoista huomata, ettei ne eniten 

tunteita ja muistoja herättäneet asiat olleetkaan niin suuria. Lumen puuttuessa, voisi vaikka koko perhe olla 

vesisotaa saunassa. 

Maanantai:  Jotkut muodot ovat vahvempia kuin toiset, mutta erityisen vahvoja ovat kaaret ja kupolit. Testaa 

kuinka vahvoja muotonsa vuoksi ovat ohuet ja hauraat munan kuoret. 

Tarvikkeet:     

                                                                    1. Riko kananmunan suipompi pää koputtamalla sitä kovaa  

Neljä kananmunaa                                                        pintaa vasten. Muun osan kananmunasta tulee olla ehjä.                                                                                          

Kynä                                                                                Valuta sisältö ulos. 

Terävät sakset                                                           2. Laita läpinäkyvää teippiä munan keskiosan ympärille. 

Tiiliä tai painavia kirjoja                                                Piirrä viiva leveimpään kohtaan ja pyydä aikuista  

Teippiä                                                                            viiltämään saksilla tai terävällä veitsellä kananmunan 

                                                                                         pintaan viivaa pitkin.  

                                                                                    3. Riko munan yläosa varovasti ja siisti jäljelle jäävän                                                                                                                   

                                                                                          kuorenpuolikkaan reuna saksilla. Jos kuoreen tulee 

                                                                                          halkeama, täytyy valitettavasti aloittaa vain alusta       

                                                                                          Valmista vielä kolme samankaltaista kuorta lisää.      

                                                                                     4. Aseta neljä munankuorta neliön muotoon. Aseta 

                                                                                          varovasti painava kirja tai tiiliskivi kuorien päälle 

                                                                                          Kuinka paljon pystyt lisäämään painoa ennen kuin                                                                   

                                                                                          kuoret rikkoutuvat ? 

Munia todennäköisesti kuluu testissä paljon, mutta sisukset kannattaa hyödyntää vaikka iltapalaksi tehtävään 

munakkaaseen 😊 

Tiistai: Lähdetään viemään metsään ruokaa eläimille – käyköhän jokin eläin sen syömässä, sitä onkin mukava 

käydä seurailemassa.  

Keskiviikko: Nallehaaste on rantautunut Suomeenkin. Käykää yhdessä kävelyllä ja bongatkaa ikkunoissa 

ihastuttavia pehmoja.  

Torstai: Ilahdutetaan soittamalla tai lähettämällä video yhdessä isovanhemmille tai jollekin tärkeälle henkilölle. 

Voitpa laitta kuulumisiasi myös päiväkodin väelle 😊 

 

Äänikirjojahan voi kuunnella ihan joka päivä. Netissä on myös paljon mukavia ja kehittäviä pelejä, elokuvienkin 

katsominen on rentouttavaa ajanvietettä silloin tällöin. 

 Vinkki ensi viikolle: Jos pääsiäismunien sisuksia jää, niin säästäkää ne, niitä tarvitaan ensi viikon vinkeissä.                                       

 


